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Gender socialization represents the process of assimilation by the human being gender cultural system of society when 

he/ she lives. The status of women and men is the result of the process of child socialization.      
 
 
În DEX găsim specificată socializarea ca proces de integrare socială a unui individ într-o colectivitate [3, 

p.999]. Dicţionarul de sociologie atestă socializarea ca un proces de transmitere a comportamentului, rolurilor, 
aşteptărilor şi reprezentărilor generaţiilor următoare [4]. Asupra formării personalităţii copilului influenţează 
diferiţi factori. Copilul treptat asimilează sau interiorizează informaţia învăţată. De regulă, participanţii la procesul 
de socializare sunt deţinătorii reprezetărilor stereotipe asupra caracteristicilor atribuite fiecărui gen. H.Weinreich 
(sex-role, socialisation, 1978) afirmă că socializarea de gen oglindeşte aşteptările bazate pe aceste reprezentări. 

Socializarea fetelor şi băieţilor (adică procesul de „asimilare” a unor sau altor norme sociale, a tradiţiilor 
acumulate de societate şi cultură) reprezintă procesul includerii acestora în societate. Dar acest proces decurge 
în mod diferit la copiii de sex diferit. De ce? 

Răspunsul la această întrebare în pedagogie şi psihologie impune cercetătorii să analizeze şi să ia atitudine 
faţă de concepţiile de bază – a celei biologice („determinismul biologic”) sau a condiţionării sociale a com-
portamentului persoanei în dependenţă de sex: toţi înţeleg că omul este o fiinţă biosocială, dar care compo-
nent prevalează – biologic sau social – anume aceasta se află în centrul discuţiei.  

Rădăcinile abordării biologice le găsim în psihanaliză. Întemeietorul psihanalizei S.Freud afirma că 
„anatomia este destinul” şi, respectiv, caracteristicile personalităţii copilului sunt determinate de sexul cu 
care se naşte dat de la Dumnezeu. În corespundere cu acest sex dat de Natură/Dumnezeu copilul se „construieşte” 
ca băieţel/bărbat sau ca fetiţă/femeie. 

 Adepţii abordării sociale a dezvoltării copiilor combat diferenţierea oamenilor în două sexe (care pare a 
fi absolut naturală) şi repartizarea rolurilor sociale ale femeilor şi bărbaţilor „ca fiind natural determinate”. 
Aceştia dau prioritate influenţei sistemului educaţional asupra copilului, considerând că sexul persoanei dat 
de Natură/Dumnezeu reprezintă numai o premisă de „înscriere” a fetelor şi băieţilor la un gen sau altul, dar 
determinantă este influenţa societăţii. Statutul bărbatului şi al femeii se dobândeşte în procesul de socializare 
a copilului. Cel mai bine această idee a fost exprimată prin aforismul Simonei de Bouvoire: „Nu te naşti, ci 
devii femeie” (despre faptul că „bărbaţii nu se nasc, ci devin” se ştia şi aşa...) [2]. 

În măsura posibilităţilor, corectând „formarea” copilului ca băiat sau ca fată, se poate ajunge la un rezultat 
sau altul.  

Concluzionând cele expuse mai sus, se constată că procesele socializării de gen sunt tratate în contextul 
diverselor abordări şi concepte. În primul rând, în conceptele elaborate în cadrul diverselor orientări psiholo-
gice (psihanalitică, neobehavioristă, cognitivistă). Acestea sunt teoriile învăţării sociale, modelării, teoria dez-
voltării cognitive. În al doilea rând, în concepţiile special elaborate întru clarificarea mecanismelor de asimi-
lare a rolurilor de gen de către copii în procesul de socializare. Acestea sunt teoriile de tipul: noua psihologie 
a genului şi teoria schemei de gen [6, p.132]. Astfel, putem defini socializarea de gen în calitate de proces de 
asimilare a normelor, regulilor comportamentale, orientărilor de viaţă în corespundere cu reprezentările 
culturale asupra rolurilor, statusurile şi predestinaţiei bărbaţilor şi femeilor în societate. 

Socializarea de gen poate fi definită ca un proces de asimilare de către individ a sistemului cultural de 
gen a societăţii în care trăieşte [1, p.82]. Reprezentanţii psihologiei sociale folosesc şi termenul de 
„socializare diferenţiată”, evidenţiind astfel faptul că în cadrul procesului general de socializare femeile şi 
bărbaţii se formează în condiţii sociopsihologice diferite.  

Socializarea de gen include două componente în interacţiune: 
a) asimilarea de către individ a modelelor acceptate de comportamentul masculin şi feminin, a relaţiilor, 
normelor, valorilor şi stereotipurilor de gen; 
b)  influenţa societăţii, a mediului social asupra individului în scopul cultivării unor reguli şi standarde de 
comportament, social-acceptate pentru bărbaţi şi femei. În primul rând, se asimilează normele colective, de im-
portanţă socială generală, acestea devin component al personalităţii şi dirijează subconştient comportamentul.  



Seria “{tiin\e ale educa\iei” 
Pedagogie  ISSN 1857-2103 
 

 113

Informaţia care se referă la comportamentul diferenţiat se reflectă în conştiinţa omului în formă de 
scheme de gen. Specialiştii evidenţiază două faze în socializarea de gen: 

1) de adaptare (adaptarea externă la normele, relaţiile şi rolurile de gen existente); 
2) de interiorizare (asimilarea esenţială a rolurilor femeilor şi bărbaţilor, a relaţiilor şi valorilor de gen) [5]. 
Referindu-ne la procesul socializării de gen, este oportună specificarea a două aspecte de bază: însuşirea (proce-

sul asimilării experienţei sociale, adică influenţa mediului asupra individului) şi materializarea/personificarea 
(procesul reproducerii experienţei sociale, adică a influenţei fiinţei umane asupra mediului). În cadrul sociali-
zării de gen prin însuşire se subînţelege faptul că de la bun început copilul asimilează ce înseamnă a fi băiat 
şi fetiţă, bărbat şi femeie. Personificarea este înţeleasă drept realizare în practică a schemelor de gen asimilate. 

Printre factorii de bază de socializare pot fi menţionaţi: familia, semenii, instituţiile de învăţământ, 
mass-media, biserica etc. În calitate de mecanisme de realizare a socializării de gen menţionăm: 

a) fortificarea diferenţiată: stimularea comportamentului acceptabil de gen şi pedepsirea celui inaccep-
tabil prin descurajare socială; 
b) imitarea diferenţiată: alegerea de către individ a modelelor de gen din grupurile apropiate – familia, 
semenii, şcoala etc. şi imitarea comportamentului acceptat de către aceştia.  
Socializarea de gen se realizează pe parcursul întregii vieţi umane, dar odată cu maturizarea persoanei creşte 

independenţa alegerii valorilor şi standardelor. În unele situaţii adulţii pot trăi resocializarea de gen sau, cu alte 
cuvinte, demolarea valorilor şi modelelor anterioare şi asimilarea altora noi.  

Cercetările efectuate demonstrează că comportamentul părinţilor şi al pedagogilor în procesul de socializare 
a copiilor este diferenţiat după sex: băieţilor li se oferă mai multe oportunităţi pentru rezolvarea individuală a 
problemelor comparativ cu fetele. Vorbind de fetiţe, accentul se pune asupra docilităţii, responsabilităţii şi 
sârguinţei, referitor la băieţi – asupra orientărilor spre realizări, competiţie şi încredere în propriile forţe. În 
cazul când copilul nu corespunde aşteptărilor de gen, acesta este stigmatizat, poreclit, persecutat etc. S-a observat 
că în societăţile unde femeile sunt mai puţin dependente economic, în educaţia fetelor este mai slab accentul 
asupra docilităţii şi supuşeniei. Specialiştii afirmă că socializarea de gen în cadrul diferitelor culturi este ase-
mănătoare cu modul asemănărilor diviziunii muncii după criteriul de gen.  

Perioada socializării primare este legată în general, de mecanismele subconştiente şi pasive de asimilare 
a culturii, în timp ce socializarea secundară presupune conectarea mecanismelor cognitive, inclusiv a 
mecanismului concret de asimilare şi transformare a valorilor culturale şi posibilitatea de transformare creativă a 
mediului. Identitatea primară de sex se dobândeşte, în opinia psihologilor, în copilăria timpurie. La vârsta de 3 
ani copiii, de obicei, destul de sigur se conştientizează drept indivizi ai sexului feminin sau masculin, 
identitatea de gen – constanta – se formează la vârsta de 3-5 ani, iar mai departe are loc dezvoltarea acesteia şi 
completarea graţie experienţelor de viaţă. Stabilirea identităţii de gen trece prin perioade senzitive la vârstele 
de 5-7 ani, 12-15 şi aşa mai departe.  

Viaţa a demonstrat că transformările mai uşoare şi mai stabile au loc în cazurile când există modele pozitive 
comportamentale, când tinerii pot sesiza comportamente ale bărbaţilor şi femeilor cu experienţe de viaţă. În 
viziunea experţilor, deosebit de important acest lucru este pentru fetiţe şi domnişoare, deoarece orientările tra-
diţionale de gen sunt deosebit de active şi agresive faţă de modelul „feminin” comportamental. 

Studiile psihologilor străini (L.Pоpоvа, М.Ariutiunean, I.Кlioţina) [5, 6, 9] vin să confirme faptul că anume 
perioada de pubertate (12-15 ani) se prezintă drept una critică, de „frânare” a strategiilor de viaţă ale fetelor, 
diminuarea aspiraţiilor acestora, perioada care coincide cu etapa de maturizare şi construirii feminităţii, adică 
dobândirii identităţii de gen. La această etapă fetele devin în special sensibile şi „educabile” referitor la 
modelele de masculinitate şi feminitate, propuse de cultura societăţii în care trăieşte. Experţii recunosc că 
societatea noastră, rămânând patriarhală în esenţă, prin diverse instituţii sociale exercită o presiune puternică 
asupra personalităţii fiecărui adolescent, cultivându-le un tip concret de relaţii de gen şi impunerea modelelor 
de gen, stereotipurile naţionale ale „feminităţii” şi „masculinităţii”. Pentru fetiţele adolescente această 
perioadă reprezintă o etapă importantă în viaţă. Pe de o parte, acestea îmbibă ca sugativele mesajele mediului, 
pe de altă parte, simţul de percepere este destul de flexibil, fapt ce permite a influenţa asupra extinderii 
reprezentărilor de gen ale fetelor, schimbarea accentelor de pe sex pe personalitate  

Anume la vârsta adolescentină are loc socializarea repetată de gen, legată de psihofiziologia maturizării 
sexuale, la fel şi de stabilirea identităţii de sex în sens social, care actualmente este caracterizată printr-o noţi-
une specială – identitatea de gen. Drept etapă importantă în socializarea secundară se atestă vârsta între 
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17-25 de ani, când se formează concepţia despre lume, reprezentările referitor la propria persoană, locul aces-
teia în societate şi sensul vieţii. 

Importanţa agenţilor de socializare este diferită la diverse etape de viaţă. La etapa prunciei şi copilăriei 
(socializarea primară) rolul principal revine familiei, semenilor, mass-media respective, şcolii etc. Pe parcurs, 
în perioada socializării secundare, deosebit de importante devin instituţiile de învăţământ, diverse organizaţii 
obşteşti, mass-media etc. Anume în această perioadă se formează mediul, care este acceptat de individ, cu care 
se identifică şi existenţa căreia o susţine. 

Astfel, L.Popova (Rusia) evidenţiază manifestările de bază ale socializării de gen, care influenţează într-un 
mod sau altul asupra autoactualizării persoanei la diverse etape ale vieţii prin formarea imaginii de sine: 

– identificarea de gen în copilărie; 
– stereotipurile societăţii referitor la bărbaţi şi femei; 
– aşteptările personale ale femeilor şi bărbaţilor, 
– reprezentările şi aşteptările părinţilor; 
– mama şi tata în calitate de modele de rol; 
– experienţa acumulată în instruire; 
– influenţa semenilor [5, p.31-32]. 

Trebuie de menţionat faptul că acestea sunt doar caracteristici generale fără a lua în consideraţie particu-
larităţile individuale. De exemplu, unii specialişti afirmă că formarea stereotipului de gen depinde de nivelul 
general al dezvoltării intelectuale. 

Astfel putem constata că socializarea de gen include formarea identităţii de gen şi dobândirea rolurilor de 
gen, analiza influenţei stereotipurilor de gen asupra acestui proces. O atenţie deosebită se acordă consecin-
ţelor negative ale socializării tradiţionale de gen: barierelor de autoactualizare a bărbaţilor şi femeilor, apariţiei 
comportamentelor agresive, discriminării după criteriul de gen. 

În contextul celor expuse mai sus, se impune evidenţierea în prim-plan şi structurarea mecanismelor psiho-
logice şi modalităţilor socializării de gen. 

În calitate de mecanisme psihologice ale socializării de gen sunt enumerate: procesul de identificare (teoria 
psihanalitică); consolidările sociale (teoria învăţării sociale şi tipizării de gen); conştientizarea rolului social de 
gen (teoria dezvoltării cognitive), aşteptările sociale (psihologia nouă de gen), schemele de gen (teoria schemei 
de gen) [6, p.135]. În mod separat fiecare dintre aceste mecanisme nu ar fi putut să explice socializarea de gen. 

Sociologul american R.Hartly propune evidenţierea a patru modalităţi de bază de construire de către maturi 
a rolului de gen al copilului:  

– socializarea prin manipulare: de ex., preocuparea mamei de exteriorul fetiţei;  
– apelarea verbală: adresări frecvente de tipul „frumoasa mea”, evidenţierea puterii de atracţie. (Astfel, 

copilul învaţă a se privi cu ochii mamei, apelarea verbală vine să întărească manipularea. Fetiţa învaţă 
că exteriorul, haina frumoasă este ceva foarte important); 

– canalizarea: orientarea atenţiei copilului asupra unor obiecte, de ex., jucării corespunzătoare jocului 
„De-a mama şi fiica” sau care imită unele obiecte de uz casnic. (Copiii sunt deseori încurajaţi pentru 
jocul cu jucării „corespunzătoare sexului”); 

– demonstrarea activităţii: care se poate manifesta, de ex., în faptul că fetelor comparativ cu băieţii mai 
des li se cere să ajute la treburile casnice. (Astfel, fetele sunt învăţate să se comporte „ca mama”, iar 
băieţii „ca tata”) [10, p.70]. 

Înţelegerea proceselor menţionate ar fi incompletă fără noţiunea „resocializare”. Acesta este un proces în 
urma căruia are loc distrugerea normelor şi modelelor comportamentale asimilate anterior din care decurge 
procesul de asimilare sau formare a altor norme. De regulă, resocializarea poate fi legată de situaţii critice şi 
nerelevante normelor anterioare cum ar fi: etapa dezvoltării pubertane, formarea familiei şi naşterea copiilor, 
avansarea în carieră, schimbul profesiei, transferul în alt oraş, altă ţară etc. În mod special trebuie menţionat 
fenomenul „migraţiunii economice” şi restructurările rolurilor de gen în acest context.  

Importantă este înţelegerea faptului că resocializarea de gen, în contextul transformărilor contemporane 
din Moldova, este un proces deloc uşor, care necesită o analiză multilaterală. Una dintre problemele majore 
în domeniu mai rămâne a fi insuficienţa de studii privind socializarea de gen a copiilor şi adolescenţilor. Cerce-
tătorii din ţară sunt nevoiţi să se bazeze mai mult pe studiile psihologilor şi sociologilor din alte ţări în proiec-
tarea abordării de gen a pedagogiei şi să realizeze studii pe parcurs de sine stătător. 
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În procesul de resocializare apar norme şi valori noi, care reglează interacţiunea socială în noile condiţii. 
Toate acestea pun problema reevaluării tuturor politicilor şi strategiilor de dezvoltare, dar în special a 
politicilor educaţionale. 

Un rol aparte în acest sens revine familiei. Familia se prezint ca un subiect şi obiect al procesului socializării de 
gen. Pe de o parte, familia este un instrument important al socializării de gen al membrilor acesteia şi deseori în mod 
direct contribuie la reproducerea stereotipurilor de gen în societate. Pe de altă parte, familia este supusă presiunilor 
rezultatelor procesului menţionat. În viaţa de familie deseori aşteptările de rol şi valorile de viaţă ale partenerilor nu 
coincid, fapt ce duce la conflicte. Aceste conflicte se intensifică, mai ales, în cazurile când femeile încearcă să 
trăiască independent, depăşind hotarele tradiţiilor. 

Se atestă o tendinţă interesantă când copiii, la rândul lor, încep a-i educa pe propriii părinţi, în special referitor la 
valorile de viaţă. Părinţii de azi ai generaţiei în creştere, fiind purtătorii reprezentărilor stereotipe de gen, se confruntă 
cu probleme în educarea copiilor în noile condiţii. Divergenţele în valori, relaţiile părinţi–copii se răsfrâng asupra 
identificării fetelor şi băieţilor. Pedagogii menţionează că puţini dintre copii doresc să le semene părinţilor, mamei 
sau tatălui. Cauzele pot fi diferite, dar în acelaşi timp trebuie menţionat numărul redus de modele pozitive pentru 
imitare. Specialiştii insistă asupra faptului că băieţii duc lipsă de modele comportamentale pozitive, inclusiv 
parentale şi conjugale. Acută rămâne a fi şi problema ridicării prestigiului parentalităţii prin prisma trebuinţelor fete-
lor şi băieţilor, la fel şi în calitate de modalitate de autorealizare a bărbaţilor [5, p.49]. 

Studiile de gen denotă un şir de obstacole în perspectivele de dezvoltare a strategiilor de viaţă ale femeilor 
şi bărbaţilor. Astfel, psihologul rus L.Popova menţionează diferenţele esenţiale dintre valorile băieţilor şi fe-
telor legate de socializarea de gen şi care, în acelaşi timp, constituie o temelie pentru divergenţele principiale în 
următoarele strategii vitale şi profesionale. Sub presiunea stereotipurilor de sex-rol (ce se permite şi ce nu se 
permite femeilor) multe fete cu capacităţi pronunţate nu menţionează calităţile cum sunt încrederea în sine, o 
viaţă activă, aspiraţii înalte în învăţământ în calitate de valori care asigură autorealizarea. Studiile au demon-
strat că chiar şi fetele dotate se orientează spre deservirea familiei, lucrul în sfera de deservire, nivel mediu de 
aspiraţii în autorealizare. Băieţii, deopotrivă, demonstrează un nivel înalt de ierarhizare a valorilor cum ar fi 
încrederea în sine, avansarea în carieră, autorealizarea în sectorul privat (ca businessmani). L.Popova con-
sideră că stereotipurile tradiţionale de gen limitează dezvoltarea fetiţelor şi domnişoarelor, nu contribuie la 
dezvoltarea capacităţilor organizatorice, de lideri la general. Specialistul rus I. Kon accentuează criza masculi-
nităţii: în ziua de azi bărbaţilor le vine tot mai greu să facă faţă rolurilor prescrise de normele existente [7, 8]. 

În acest context, prezintă interes relatările lui William Pollak, autorul cărţii ”Băieţii, aşa cum sunt ei: să 
eliberăm fiii de mituri” (1998), care menţionează că a venit timpul să distrugem stereotipul arhaic bărbătesc 
„singuraticul luptător”, „căutător de aventuri”, „omul îndrăzneţ”. La fel, atrage atenţia asupra faptului că pentru 
majoritatea oamenilor un bărbat normal şi sănătos este acela care lucrează bine, se ocupă cu sportul, poate să 
construiască relaţii şi poate să schimbe scutecele. „Noi vrem ca băieţii noştri să crească puternici, să fie per-
sonalităţi cu scop în viaţă, capabili de eroism, de dragoste, de relaţii bune, stabile, de încredere cu soţiile, copiii, 
părinţii, vecinii şi prietenii” [9, p.92]. 

Astfel, se atestă necesitatea reevaluării normelor şi poziţiilor sociale referitor la relaţiile familiale, ro-
lurilor de gen, pregătirea tinerilor pentru viaţa de familie. O analiză profundă necesită procesul de transformare 
a valorilor de viaţă a bărbaţilor şi a femeilor.  

În contextul celor expuse mai sus, este evident faptul că pedagogia, în general, şi educaţia, ca fenomen 
pedagogic, necesită reevaluarea transformărilor contradictorii menţionate şi corectarea poziţiilor referitor la 
socializarea de gen a tinerei generaţii.  

Drept rezultat este expectată transformarea treptată a conştiinţei femeilor şi bărbaţilor, asigurarea condi-
ţiilor pentru trecerea de la patriarhatul tradiţional, egalitarism şi patriarhat de stat (specifice comunismului) 
spre o altă combinaţie, anume spre parteneriat, aşa cum ar fi progresist să se întâmple şi cum se întâmplă de 
altfel în ţările Uniunii Europene, ţări care sunt tratate ca model normativ.  

Concluzii: 
1. Socializarea de gen reprezintă un proces de asimilare de către individ a sistemului cultural de gen a 

societăţii în care trăieşte. Statutul bărbatului şi al femeii se dobândeşte în procesul de socializare a 
copilului. 

2. Standardele culturale tradiţionale referitor la feminitate şi bărbăţie devin obstacolul obiectiv în socia-
lizarea eficientă a tinerei generaţii în lumea transformării fenomenelor sociale. Respectiv, pedagogia, 
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în general, şi educaţia, ca fenomen pedagogic, trebuie să includă dimensiunea de gen şi să contribuie 
la corectarea poziţiilor referitor la socializarea de gen a tinerei generaţii. 

3. Drept rezultat este expectată formarea treptată a conştiinţei de gen a femeilor şi bărbaţilor, asigurarea 
condiţiilor pentru trecerea de la patriarhatul tradiţional la relaţii constructive de parteneriat. 
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